
Procedury funkcjonowania  

Szkoły Podstawowej w Częstkowie                                     

w czasie epidemii COVID-19 

– od dnia 1 września 2020 r. 

 

Podstawa prawna: 

1. Rozporządzenie MEN w sprawie bezpieczeństwa i higieny w publicznych                                              

i niepublicznych szkołach i placówkach. (Dz. U. z 2020 r., poz.  1386). 

2. Rozporządzenie MEN w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek 

systemu oświaty w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-

19 (Dz. U. z 2020 r., poz.  1389). 

3. Rozporządzenie MEN w sprawie szczególnych rozwiązań w okresie czasowego 

ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku z zapobieganiem, 

przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U. z 2020 r., poz.  1394).  

4. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla publicznych i niepublicznych szkół i placówek                     

od 1 września 2020 r. 

5. Wytyczne MEN, MZ i GIS dla przedszkoli, oddziałów przedszkolnych w szkole 

podstawowej i innych form wychowania przedszkolnego oraz instytucji opieki                             

nad dziećmi w wieku do lat 3. 

 

§ 1 Postanowienia ogólne 

 

1. Celem procedury jest określenie zasad funkcjonowania szkoły w czasie epidemii                   

oraz zminimalizowanie ryzyka wystąpienia zakażenia wirusem SARS-CoV-2, 

wywołującym chorobę COVID-19, wśród uczniów, ich rodziców oraz pracowników 

Szkoły Podstawowej w Częstkowie podczas prowadzonych w niej zajęć wychowawczych, 

opiekuńczych, dydaktycznych. 

2. Procedura obowiązuje od dnia 1 września 2020 r. do odwołania. 

3. Zgodnie z wytycznymi MEN dyrektor szkoły zapewnia organizację pracy szkoły w trzech 

wariantach: A, B lub C. 

4. Wariant A – tradycyjna forma kształcenia. W szkole funkcjonuje tradycyjne kształcenie. 

Obowiązują wytyczne GIS, MZ i MEN dla szkół i placówek oświatowych. W przypadku 



wystąpienia zagrożenia epidemiologicznego dyrektor szkoły, po uzyskaniu pozytywnej 

opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego i za zgodą organu 

prowadzącego, będzie mógł częściowo lub w całości zawiesić stacjonarną pracę szkół                 

i placówek. Wówczas dopuszczalne będą dwa warianty kształcenia: B i C. 

5. Wariant B  – mieszana forma kształcenia (hybrydowa). Dyrektor będzie mógł zawiesić 

zajęcia grupy, grupy wychowawczej, oddziału, klasy, etapu edukacyjnego lub całej szkoły 

lub placówki, w zakresie wszystkich lub poszczególnych zajęć i prowadzić kształcenie                      

na odległość (zdalne). Będzie to zależało od sytuacji epidemicznej w powiecie 

wejherowskim, gminie Szemud, wsi Częstkowo lub w samej szkole. Decyzję podejmie 

dyrektor po uzyskaniu zgody organu prowadzącego i otrzymaniu pozytywnej opinii 

Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Opinie te będzie można – z uwagi               

na konieczność podejmowania szybkiej decyzji – uzyskać pisemnie, ustnie, za pomocą 

maila, telefonu. 

6. Wariant C – kształcenie zdalne. Dyrektor szkoły podejmuje decyzję o zawieszeniu zajęć 

stacjonarnych na określony czas i wprowadzeniu w całej szkole kształcenia na odległość 

(edukacji zdalnej). Konieczna będzie w tym przypadku zgoda organu prowadzącego                      

i pozytywna opinia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. Minister 

Edukacji Narodowej nadal zachowuje uprawnienie do ograniczenia zajęć w szkołach                                          

na terenie kraju. 

7. Od dnia 1 września 2020 r. kształcenie w Szkole Podstawowej w Częstkowie prowadzone 

jest w formie tradycyjnej – wariant A. 

8. Postanowienia zawarte w niniejszej procedurze mogą być na bieżąco uzupełniane                            

i korygowane w miarę potrzeb i konieczności zastosowania innych rozwiązań nieujętych 

w niniejszym dokumencie oraz mogą być zmieniane przez dyrektora szkoły na podstawie 

aktów prawnych i wytycznych MEN, MZ i GIS opublikowanych po dacie stworzenia 

niniejszej procedury. 

 

§ 2 Ogólne zasady higieny i postępowania 

 

1. Nauczyciele w czasie zebrania rady pedagogicznej zostali przeszkoleni przez dyrektora 

szkoły z zasad zachowania bezpieczeństwa. 

2. Pracownicy administracji i obsługi zostali przeszkoleni przez dyrektora szkoły z zasad 

zachowania bezpieczeństwa. 



3. Uczniowie zostali przeszkoleni przez wychowawców oddziałów z zasad zachowania 

bezpieczeństwa podczas spotkań inaugurujących rozpoczęcie roku szkolnego 2020/2021 

w dniu 1 września 2020 r.  

4. Zasady te są na bieżąco przypominane uczniom przez nauczycieli uczących w danym 

oddziale oraz pełniących dyżury. 

5. Rodzice zapoznali się z zasadami bezpieczeństwa poprzez przeczytanie niniejszego 

dokumentu. Został on udostępniony na szkolnej stronie internetowej 

www.czestkowo.szkolna.net Potwierdzeniem zapoznania się przez rodziców                               

z postanowieniami niniejszej procedury jest Załącznik nr 1. 

6. Szkoła posiada wypracowane sposoby szybkiej i skutecznej komunikacji z opiekunami 

ucznia. Rekomendowany jest kontakt z wykorzystaniem technik komunikacji                                 

na odległość, w tym wykorzystanie telefonu, systemu pocztowego, dziennika 

elektronicznego, poczty elektronicznej, komunikatorów internetowych. 

7. Obowiązują ogólne zasady higieny: częste mycie lub dezynfekcja rąk (po przyjściu                 

do szkoły należy bezzwłocznie zdezynfekować ręce), ochrona podczas kichania i kaszlu 

oraz nieustające przypominanie uczniom o unikaniu dotykania oczu, nosa i ust. 

8. Dezynfekcja rąk odbywa się przy wejściu do szkoły. 

9. Przedmioty i sprzęty (znajdujące się w salach lekcyjnych), których nie można skutecznie 

umyć, uprać lub dezynfekować, zostały z tych sal usunięte lub uczniowie mają do nich 

uniemożliwiony dostęp. 

10.  Nie ma możliwości korzystania z szafek i wieszaków znajdujących się na korytarzach  - 

do odwołania. 

11. Kontakty pracowników administracji i obsługi z uczniami oraz nauczycielami 

ograniczone zostały do niezbędnego minimum. 

12. Szkoła wyposażona jest w termometr bezdotykowy, który dezynfekowany jest po użyciu 

w danej grupie lub każdorazowo po użyciu wobec osoby wykazującej objawy chorobowe. 

13. Organizacja pracy i jej koordynacja podporządkowana została konieczności zachowania 

dystansu między osobami przebywającymi na terenie szkoły, szczególnie w miejscach 

wspólnych i ograniczy gromadzenie się uczniów na terenie szkoły. 

14. Realizację powyższego zadania zapewnią: 

a) różne miejsca odbywania przerw przez uczniów klas I-VIII, zgodne z ustalonym 

harmonogramem i wyznaczonymi strefami, 

b) odbywanie lekcji w salach przypisanych dla danego oddziału (w miarę możliwości), 

http://www.czestkowo.szkolna.net/


c) nadzór nauczycieli i innych pracowników szkoły nad uczniami, który ma zapewnić 

zachowanie między nimi dystansu społecznego (w miarę możliwości), regularne 

mycie i dezynfekowanie rąk, przypominanie o niedotykaniu twarzy, 

d) wypełnienie i dostarczenie do szkoły przez rodziców uczniów Załącznika nr 1,                   

który stanowi potwierdzenie zapoznania się rodziców z postanowieniami niniejszej 

procedury. 

 

§ 3 Wejście do szkoły, przyprowadzanie i odbiór dzieci 

 

1. Do szkoły może uczęszczać uczeń bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają na kwarantannie lub w izolacji.                    

2. Uczniowie mogą być przyprowadzani do szkoły i z niej odbierani                                              

przez rodziców/opiekunów bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg 

oddechowych. W drodze do i ze szkoły rodzice/opiekunowie z dziećmi oraz uczniowie 

przestrzegają aktualnych przepisów prawa dotyczących zachowania w przestrzeni 

publicznej.  

3. Przy wejściu do budynku szkoły zamieszczono informację o obowiązku dezynfekowania 

rąk oraz instrukcję użycia środka dezynfekującego.  

4. Każdy wchodzący do budynku szkoły ma obowiązek skorzystać z płynu do dezynfekcji 

rąk (zobowiązuje się pracowników sprzątających o zgłaszanie niskiego poziomu płynu 

oraz bieżące uzupełnianie dozowników). 

5. Uczniowie, przychodząc do szkoły, udają się bezpośrednio do wyznaczonej sali, w której 

(w miarę możliwości) odbywać się będą wszystkie lekcje (z wyjątkiem informatyki              

oraz zajęć wychowania fizycznego). Po wejściu do sali uczniowie zajmują wyznaczone              

dla nich miejsce w ławce (stałe miejsce), zmieniają obuwie i umieszczają je w worku,                

który zawieszają na swoim krześle (uczeń ma obowiązek posiadać własny worek                      

na obuwie). Odzież wierzchnią (kurtki) uczniowie również zawieszają na swoim krześle.  

6. Opiekunowie odprowadzający dzieci do szkoły mają obowiązek stosować się do zasad: 

a) jeden rodzic/opiekun z dzieckiem/dziećmi, 

b) rodzice/opiekunowie odprowadzają dzieci tylko do drzwi wejściowych szkoły, 

c) dystans od kolejnego rodzica/opiekuna z dzieckiem/dziećmi min. 1,5 m, 

d) dystans od pracowników szkoły min. 1,5 m,  



e) rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa 

związanych z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki 

ochronne: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk). 

7. Dzieci wchodzą do budynku szkoły samodzielnie (obowiązuje osłona ust i nosa                   

oraz dezynfekcja rąk), pozostając pod opieką dyżurujących nauczycieli lub innych 

pracowników szkoły. Ze względu na zagrożenie epidemiczne dzieci powinny być 

przekazane/odbierane w maksymalnie krótkim czasie. 

8. Po zakończeniu zajęć uczniowie, unikając zgromadzeń, niezwłocznie opuszczają teren 

szkoły i udają się do domu. 

9. Wprowadza się zakaz przebywania w szkole osób trzecich, w tym rodziców/opiekunów 

uczniów (do niezbędnego minimum i w wyznaczonych obszarach; obowiązuje stosowanie 

środków ochronnych: osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; 

tylko osoby bez objawów chorobowych sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

10. Kontakt rodziców dziecka z pracownikami szkoły odbywać się będzie drogą na odległość 

poprzez: telefon szkolny w sekretariacie (tel. 58 676 12 97), dziennik elektroniczny, 

pocztę elektroniczną, stronę szkoły, telefon do nauczyciela (jeżeli jest udostępniony). 

11. Na terenie szkoły nie mogą przebywać osoby nieupoważnione. 

 

§ 4 Organizacja lekcji, przerw i zajęć pozalekcyjnych 

 

1. Lekcje i zajęcia pozalekcyjne odbywają się w poszczególnych oddziałach zgodnie                      

z planem i przy uwzględnieniu zapisów niniejszej procedury. 

2. Zajęcia odbywają się w systemie oddziałowym, stacjonarnym. 

3. Uczniowie poszczególnych oddziałów w miarę możliwości odbywają kolejne lekcje                  

w jednej sali (z wyjątkiem informatyki oraz wychowania fizycznego).  

4. W sali lekcyjnej uczniowie mają swoje stałe miejsca w ławce (wyznaczone                           

przez wychowawcę) i nie mogą ich dowolnie zmieniać.  

5. Ze względu na zagrożenie epidemiologiczne uczniowie poszczególnych oddziałów 

spędzają przerwy w wyznaczonych salach/strefach pod opieką dyżurujących nauczycieli.  

6. Przy sprzyjających warunkach atmosferycznych uczniowie będą mogli korzystać z boiska 

szkolnego oraz pobytu na świeżym powietrzu na terenie szkoły (w wyznaczonych strefach 

i pod opieką nauczycieli). 

7. Zawiesza się do odwołania organizowanie wycieczek szkolnych oraz apeli, akademii                   

i imprez o charakterze ogólnoszkolnym. 



8. W salach lekcyjnych można przebywać bez maseczek. W miarę możliwości należy 

zachować dystans społeczny. 

9. W częściach wspólnych szkoły (korytarze, schody, toalety, biblioteka, sekretariat, itp.) 

obowiązuje uczniów i pracowników szkoły zasłanianie ust i nosa (należy wyposażyć 

dziecko w maseczkę lub przyłbicę). 

10. Uczeń ma obowiązek posiadać własne przybory i podręczniki, które w czasie zajęć mogą 

znajdować się na stoliku szkolnym ucznia lub w tornistrze/plecaku.  

11. Uczniom nie wolno wymieniać się przyborami szkolnymi między sobą. 

12. Uczniowie mają zakaz przynoszenia ze sobą do szkoły niepotrzebnych przedmiotów.  

13. Używany sprzęt sportowy należy umyć detergentem lub zdezynfekować po każdym dniu 

zajęć, a w miarę możliwości po każdych zajęciach. 

14. W pracowni komputerowej, po użyciu przez grupę, obowiązkowa jest dezynfekcja 

klawiatur, myszek oraz stolików.  

15. Podczas realizacji zajęć, w tym zajęć wychowania fizycznego i sportowych, w których nie 

można zachować dystansu, należy ograniczyć ćwiczenia i gry kontaktowe. 

16. Sale i części wspólne (korytarze) należy wietrzyć co najmniej raz na godzinę. W salach 

lekcyjnych robią to nauczyciele prowadzący lekcje, na korytarzach – pracownicy obsługi. 

17. Nauczyciele w klasach I-III organizują przerwy dla swoich uczniów w interwałach 

adekwatnych do potrzeb, jednak nie rzadziej niż co 45 min.  

18. Zajęcia świetlicowe odbywają się w wyznaczonych salach, z obowiązkiem zachowania 

bezpiecznego dystansu (w miarę możliwości) oraz osłaniania ust i nosa. 

19. Świetlica jest wietrzona (nie rzadziej niż co godzinę w trakcie przebywania dzieci                                 

w świetlicy), w tym w szczególności przed przyjęciem wychowanków                                    

oraz po przeprowadzeniu dezynfekcji. 

 

§ 5 Higiena, czyszczenie i dezynfekcja pomieszczeń i powierzchni 

 

1. Przy wejściu głównym umieszczono numery telefonów do właściwej miejscowo 

powiatowej stacji sanitarno-epidemiologicznej, oddziału zakaźnego szpitala i służb 

medycznych.  

2. Wprowadza się zakaz przebywania w szkole osób trzecich (do niezbędnego minimum                      

i w wyznaczonych obszarach; obowiązuje stosowanie środków ochronnych: osłona ust                  

i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk, tylko osoby bez objawów 

chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych). 



3. W budynku szkoły obowiązuje regularnie mycie rąk wodą z mydłem, szczególnie                       

po przyjściu do szkoły, przed jedzeniem, po powrocie ze świeżego powietrza                                      

i po skorzystaniu z toalety. Uczniom o tym obowiązku przypominają nauczyciele. 

4. W pomieszczeniach sanitarno-higienicznych wywieszone są plakaty z zasadami 

prawidłowego mycia rąk, a przy dozownikach z płynem do dezynfekcji rąk – instrukcje 

dezynfekcji. 

5. Monitorowane są codziennie prace porządkowe, ze szczególnym uwzględnieniem 

utrzymywania w czystości sal zajęć, pomieszczeń sanitarno-higienicznych, ciągów 

komunikacyjnych, dezynfekcji powierzchni dotykowych – poręczy, klamek i powierzchni 

płaskich, w tym blatów w salach, klawiatur, włączników (Załącznik nr 2). 

6. Za utrzymanie czystości w jednostce odpowiedzialni są pracownicy, którym w zakresie 

obowiązków przydzielone zostały do sprzątania określone pomieszczenia szkolne. 

7. Dyrektor zapewnia sprzęt do prac porządkowych oraz środki czyszczące i myjące 

niezbędne do wykonywania prac porządkowych. 

8. Podstawową zasadą stosowaną przez pracowników podczas wykonywania prac 

porządkowych powinno być utrzymanie czystości pomieszczeń i sterylności powierzchni, 

z których korzystają dzieci i pracownicy, co pozwoli ograniczyć rozprzestrzenianie się 

koronawirusa. 

9. Należy na bieżąco dbać o czystość urządzeń sanitarno-higienicznych, w tym dezynfekcję 

lub czyszczenie z użyciem detergentu. 

10. Pomieszczenia, ciągi komunikacyjne (schody i korytarze) oraz powierzchnie dotykowe 

należy regularnie, co najmniej 2 razy dziennie, oczyszczać, używając wody z detergentem 

lub środka dezynfekcyjnego.  

11. Należy myć i dokładnie odkażać każdego dnia: 

a) biurka, 

b) drzwi; 

c) poręcze krzeseł i powierzchnie płaskie, w tym blaty w salach (po każdej grupie); 

d) klamki; 

e) włączniki światła; 

f) poręcze i uchwyty; 

g) używane przez dzieci sprzęty, urządzenia i przedmioty. 

12. Przeprowadzając dezynfekcję, należy ściśle przestrzegać zaleceń producenta znajdujących 

się na opakowaniu środka do dezynfekcji. W szczególności należy przestrzegać zasad 

związanych z czasem niezbędnym do wywietrzenia dezynfekowanych pomieszczeń                              



i przedmiotów, tak aby uczniowie nie byli narażeni na wdychanie oparów środków  

służących do dezynfekcji. 

13. Personelowi sprzątającemu teren szkoły zaleca się zachować dodatkowe środki 

ostrożności: założenie rękawiczek jednorazowych oraz osłonę ust i nosa; umycie                           

i dezynfekcję rąk po zakończeniu czynności i zdjęciu rękawiczek oraz maseczki, 

wyrzucenie odpadów do odpowiedniego pojemnika. 

14. Podczas prac porządkowych pracownik zobowiązany jest stosować zalecane środki 

ochrony indywidualnej, przestrzegać zasad higieny oraz zachowywać reguły ostrożności. 

15. Sprzęt i środki służące do utrzymania czystości powinny być przechowywane                            

w zamkniętych szafkach. Po zakończonej pracy pracownik powinien: 

a) umieścić sprzęt i środki chemiczne w wyznaczonym do ich przechowywania miejscu, 

b) zabezpieczyć miejsce przed dostępem do niego innych osób i dzieci, 

c) oznaczyć w prowadzonym rejestrze miejsce i czas przeprowadzanej dezynfekcji. 

16. Pracownicy zobowiązani są usunąć z sal przedmioty i sprzęty, których nie można 

skutecznie dezynfekować. 

17. Na terenie szkoły umieszczono pojemnik do wyrzucania zużytych masek i rękawic 

jednorazowych. Zalecenia w tym zakresie zostały wskazane na stronie internetowej GIS: 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-

postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/ 

 

§ 6 Gastronomia 

 

1. W szkole zorganizowane jest żywienie. Obok warunków higienicznych wymaganych 

przepisami prawa odnoszącymi się do funkcjonowania żywienia zbiorowego, dodatkowo 

wprowadzono zasady szczególnej ostrożności dotyczące zabezpieczenia pracowników. 

Zachowana jest odpowiednia odległość stanowisk pracy wynosząca min. 1,5 m. 

Szczególną uwagę zwraca się na utrzymanie wysokiej higieny stanowisk pracy, opakowań 

produktów, sprzętu kuchennego, naczyń stołowych oraz sztućców, a także higieny 

osobistej. 

2. Korzystanie z posiłków odbywa się w salach lekcyjnych. 

3. Spożywanie posiłków odbywa się przy stolikach z rówieśnikami z danej klasy.  

4. Wielorazowe naczynia i sztućce myte są w zmywarce z dodatkiem detergentu,                    

w temperaturze min. 60°C lub wyparzane. 

5. Sztućce wydawane są bezpośrednio przez obsługę. 

https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/
https://gis.gov.pl/zdrowie/koronawirus-zdrowie/informacje-i-zalecenia-pl/wytyczne-ws-postepowania-z-odpadami-w-czasie-wystepowania-zakazen-koronawirusem-sars-cov-2/


6. Dania i produkty są podawane przez osoby do tego wyznaczone.  

 

§ 7 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u ucznia 

 

1. Jeżeli pracownik szkoły zaobserwuje u ucznia objawy mogące wskazywać na infekcję 

dróg oddechowych, w tym w szczególności podwyższoną temperaturę, kaszel, katar, 

duszności, należy odizolować ucznia w odrębnym pomieszczeniu (izolatorium), 

zapewniając min. 2 m odległości od innych osób, i niezwłocznie powiadomić rodziców                

o konieczności odebrania ucznia ze szkoły (rekomendowany własny środek transportu) 

oraz przypomnieć o obowiązku skorzystania z teleporady medycznej.  

2. O wystąpieniu u ucznia objawów chorobowych należy niezwłocznie powiadomić 

dyrektora w celu ustalenia dalszego sposobu postępowania. 

3. Odizolowany uczeń, do czasu odebrania go przez rodzica/opiekuna, pozostaje pod opieką 

wyznaczonego pracownika szkoły. 

4. Po każdym użyciu izolatorium przez dziecko lub pracownika szkoły, u którego 

podejrzewano wystąpienie objawów choroby COVID-19, pomieszczenie zostanie 

zdezynfekowane przez personel sprzątający przy zastosowaniu wszelkich środków 

ochrony osobistej. 

5. W nagłych przypadkach, w razie złego stanu zdrowia ucznia, pracownik szkoły 

sprawujący opiekę nad dzieckiem powinien niezwłocznie powiadomić służby medyczne, 

informując jednocześnie o podejrzeniu wystąpienia u ucznia choroby COVID-19 (telefon 

do stacji sanitarno-epidemiologicznej dostępny w sekretariacie). 

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał uczeń, należy poddać gruntownemu sprzątaniu 

oraz zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, uchwyty itp.). 

7. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w pomieszczeniach,                       

w których przebywał uczeń podejrzany o zakażenie. 

8.  W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły stosowane będą 

zalecenia Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, w tym ustalona będzie lista 

osób przebywających w tym samym czasie w częściach budynku szkoły, w których 

przebywała osoba podejrzana o zakażenie i zastosowane zostaną zalecenia Głównego 

Inspektora Sanitarnego dostępne na stronie https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz 

https://gis.gov.pl/odnoszące się do osób, które miały kontakt z zakażonym. 



9. W przypadku wszelkich wątpliwości dyrektor szkoły będzie się zwracał do Powiatowej 

Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Wejherowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać 

poradę. 

 

§ 8 Postępowanie w przypadku podejrzenia zakażenia u pracowników szkoły 

 

1. Do pracy w szkole mogą przychodzić jedynie osoby bez objawów chorobowych 

sugerujących infekcję dróg oddechowych oraz gdy domownicy nie przebywają                       

na kwarantannie lub w izolacji. 

2. W miarę możliwości, podczas organizowania pracy pracownikom powyżej 60. roku życia 

lub z istotnymi problemami zdrowotnymi, które zaliczają osobę do grupy                          

tzw. podwyższonego ryzyka, można zastosować rozwiązania minimalizujące ryzyko 

zakażenia (np. nieangażowanie w dyżury podczas przerw międzylekcyjnych,                                

a w przypadku pracowników administracji w miarę możliwości praca zdalna). 

3.  Wyznaczono i przygotowano pomieszczenie (izolatorium), w którym będzie można 

odizolować osobę w przypadku zaobserwowania objawów chorobowych. Pomieszczenie 

wyposażono w środki ochrony i płyn dezynfekujący. 

4. Pracownicy szkoły zostali poinstruowani, że w przypadku wystąpienia niepokojących 

objawów choroby zakaźnej powinni pozostać w domu i skontaktować się telefonicznie                   

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną, a w razie 

pogarszania się stanu zdrowia zadzwonić pod nr 999 lub 112 i poinformować, że mogą 

być zakażeni koronawirusem.  

5. W przypadku wystąpienia u pracownika będącego na stanowisku pracy niepokojących 

objawów infekcji dróg oddechowych, powinien on skontaktować się telefonicznie                         

z lekarzem podstawowej opieki zdrowotnej, aby uzyskać teleporadę medyczną.  

6. Obszar, w którym poruszał się i przebywał pracownik z infekcją dróg oddechowych, 

bezzwłocznie należy poddać gruntownemu sprzątaniu (zgodnie z funkcjonującymi                      

w szkole procedurami), zdezynfekować powierzchnie dotykowe (klamki, poręcze, 

uchwyty itp.) oraz zastosować się do indywidualnych zaleceń wydanych przez organy 

Państwowej Inspekcji Sanitarnej. 

7. W przypadku potwierdzonego zakażenia SARS-CoV-2 na terenie szkoły należy stosować 

się do zaleceń Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. 

8. Należy ustalić listę osób przebywających w tym samym czasie w części/częściach szkoły, 

w których przebywała osoba podejrzana o zakażenie i stosować się do wytycznych 



Głównego Inspektora Sanitarnego, dostępnych na stronie 

https://www.gov.pl/web/koronawirus/oraz https://gis.gov.pl/odnoszących się do osób, 

które miały kontakt z zakażonym. 

9. Zawsze w przypadku wątpliwości należy zwrócić się do Powiatowej Stacji Sanitarno-

Epidemiologicznej w Wejherowie, aby odbyć konsultację lub uzyskać poradę. 

 

§ 9 Obowiązki rodziców uczniów 

 

1. Rodzice uczniów są zobowiązani do przysyłania do szkoły dzieci zdrowych,                             

bez wyraźnych objawów chorobowych. 

2. Wprowadza się zakaz przebywania w szkole rodziców uczniów (do niezbędnego 

minimum i w wyznaczonych obszarach; obowiązuje stosowanie środków ochronnych: 

osłona ust i nosa, rękawiczki jednorazowe lub dezynfekcja rąk; tylko osoby bez objawów 

chorobowych, sugerujących infekcję dróg oddechowych). 

3. Kontakt rodziców dziecka z pracownikami szkoły odbywać się będzie drogą na odległość 

poprzez: telefon szkolny w sekretariacie (tel. 58 676 12 97), dziennik elektroniczny, 

pocztę elektroniczną, stronę szkoły, telefon do nauczyciela (jeżeli jest udostępniony). 

4. Rodzice uczniów są zobowiązani do zapoznania się z procedurami bezpieczeństwa                         

w okresie pandemii obowiązującymi w Szkole Podstawowej w Częstkowie, dostępnymi 

na stronie internetowej szkoły. Oświadczenia (Załącznik nr 1) przekazują przez ucznia              

do wychowawcy klasy w dniu 2 września br. 

5. Stosują się do zaleceń lekarskich dotyczących funkcjonowania dziecka w szkole w okresie 

pandemii i informują o nich szkołę. 

6. W częściach wspólnych szkoły (korytarze, schody, toalety, biblioteka, sekretariat, itp.) 

obowiązuje zasłanianie ust i nosa. Rodzice są zobowiązani do zaopatrzenia dziecka                   

w maseczkę lub przyłbicę. 

7. Przestrzegają wytycznych dotyczących nieprzynoszenia zabawek i innych niepotrzebnych 

przedmiotów przez dziecko do szkoły. 

8. Regularnie przypominają dziecku o podstawowych zasadach higieny m.in. myciu rąk 

wodą z mydłem, niepodawaniu ręki na przywitanie, unikaniu częstego dotykania oczu, 

nosa i ust. Zwracają uwagę na odpowiedni sposób zasłaniania twarzy podczas kichania 

czy kasłania.  

9. Rodzice oddają dziecko pod opiekę dyżurującemu nauczycielowi lub innemu 

pracownikowi szkoły przy wejściu głównym do budynku szkoły. 



10. Rodzice podczas odbierania dziecka ze szkoły oczekują na nie przy wejściu głównym                

do budynku szkoły. 

11. Rodzice/opiekunowie przyprowadzający i odbierający dzieci do lub ze szkoły                               

są zobowiązani do zachowania bezpiecznego dystansu od pracowników szkoły                       

oraz innych rodziców oraz dzieci. 

12. Rodzice/opiekunowie powinni przestrzegać obowiązujących przepisów prawa związanych 

z bezpieczeństwem zdrowotnym obywateli (m.in. stosować środki ochronne: osłona ust               

i nosa, rękawiczki jednorazowe). 

13. Są zobowiązani do podania aktualnego numeru telefonu, niezwłocznego odbierania 

telefonów od pracownika szkoły, odczytywania wiadomości przesyłanych                               

im za pośrednictwem dziennika elektronicznego. 

14. Zalecamy, aby w domu, przed wyjściem do szkoły, regularnie monitorować temperaturę 

ciała dziecka. W razie zaobserwowania u niego niepokojących objawów zdrowotnych,                

w tym podwyższonej temperatury, dziecko ma pozostać w domu. Obowiązkiem rodzica 

jest teleporada medyczna. 

 

§ 10 Zalecenia w strefie czerwonej/żółtej 

 

W przypadku objęcia szkoły strefą żółtą lub czerwoną w organizacji pracy placówki 

dodatkowo będzie można: 

a) ustalić nowy plan zajęć, 

b) ustalić adekwatną grupę dzieci uprawnionych do korzystania z zajęć świetlicowych 

(pierwszeństwo przyjęcia do świetlicy mają dzieci pracowników systemu ochrony 

zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, 

realizujących zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem 

COVID – 19 w strefie czerwonej i żółtej), 

c) wprowadzić obowiązek mierzenia termometrem bezdotykowym temperatury ciała 

uczniom i pracownikom przy wejściu do szkoły. 

 

§ 11 Przejście do nauczania w wariancie B lub C 

 

1. Przejście do nauczania w wariancie B lub C nastąpi po decyzji dyrektora szkoły 

poprzedzonej działaniami określonymi w Rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej  

z dnia 12 sierpnia 2020 r. zmieniającego rozporządzenie w sprawie szczególnych 



rozwiązań w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty 

w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19 (Dz. U z 2020, 

poz. 1394).  

2. W wariancie B oddziały lub grupy uczniów realizują nauczanie zdalne, a pozostali 

uczniowie uczą się w trybie stacjonarnym.  

3. W wariancie C wszyscy uczniowie zostają objęci nauczaniem zdalnym.  

4. W przypadku wprowadzenia w życie wariantu B opracowuje się harmonogram grup 

uczniów lub oddziałów realizujących nauczanie zdalne i stacjonarne. Działania                        

te uzależnione są od decyzji służb sanitarno – epidemiologicznych.  

5. W przypadku wprowadzenia w życie wariantu C nauczanie zdalne obowiązuje                        

na wszystkich przedmiotach i wszystkich nauczycieli. 

6. Zajęcia z wykorzystaniem metod i  technik kształcenia na odległość realizowane                      

są w dwojaki sposób:                 

a) uczniowie uczestniczą w lekcjach za pomocą komunikatora np. Google Meet, 

b) uczniowie otrzymują informacje o treściach zajęć i zadaniach za pośrednictwem 

platformy np. Google Classroom. 

7. Komunikacja nauczyciel - uczeń lub nauczyciel - rodzic odbywa się: 

a) za pośrednictwem dziennika elektronicznego oraz strony internetowej szkoły, 

b) drogą telefoniczną poprzez rozmowy lub sms, 

c) drogą mailową lub za pomocą komunikatorów, np. Google Hangouts. 

8. Nauczanie zdalne odbywa się zgodnie z obowiązującym planem lekcji. 

9. Nauczyciele realizują podstawę programową wg planów nauczania, z możliwością               

ich modyfikacji niezbędną do przyjętych metod i form kształcenia na odległość. 

10. Podczas planowania zajęć nauczyciele uwzględniają aktualne zalecenia medyczne 

odnośnie czasu korzystania z urządzeń (komputer, telewizor, telefon) i ich dostępność               

w domu, wiek i etap rozwoju uczniów, ich sytuację rodzinną oraz potrzeby i ograniczenia 

psychofizyczne uczniów, w tym skierowanych do kształcenia specjalnego. 

11. Uczniowie są zobowiązani do wykonywania poleceń nauczycieli i odsyłania zadań                        

w wyznaczonym czasie, w formie ustalonej z nauczycielem.  

12. Obowiązkiem rodziców jest nadzór nad wykonywaniem powierzonych uczniom zadań                  

i poleceń oraz bieżąca współpraca z nauczycielami. 

13. Jeśli uczeń/rodzic nie ma możliwości odbierania i przesyłania informacji przez Internet, 

powinien skontaktować się z nauczycielem i indywidualnie ustalić sposób współpracy. 



14. Brak obecności na zajęciach realizowanych za pomocą komunikatora np. Google Meet                        

lub nieodebranie wiadomości udostępnianych za pośrednictwem platformy np. Google 

Classroom skutkuje nieobecnością. 

15. Rodzic zobowiązany jest usprawiedliwić każdą nieobecność dziecka. 

16. Uczeń zobowiązany jest do nadrobienia zaległości związanych z nieobecnością                        

na zajęciach. 

17. Nauczyciele mają obowiązek monitorowania postępów uczniów w nauce zdalnej.  

18. Nauczyciele mają obowiązek informowania uczniów i ich rodziców o osiąganych 

postępach i uzyskiwanych ocenach w trakcie nauczania zdalnego.  

19. Monitorowanie postępów uczniów i ocenianie odbywa się na podstawie: prac przesłanych 

w formie elektronicznej, testów przeprowadzanych przez Internet, odpowiedzi ustnych 

realizowanych za pomocą dostępnych komunikatorów.  

20. Skala ocen oraz kryteria oceniania są zgodne z Zasadami Wewnątrzszkolnego Oceniania. 

21. Egzaminy klasyfikacyjne, poprawkowe, sprawdziany wiadomości i umiejętności 

przeprowadza się w sytuacjach określonych w dotychczas obowiązujących aktach 

prawnych. Szczegółowe informacje na temat sposobu przeprowadzenia ww. egzaminów 

w okresie czasowego ograniczenia funkcjonowania jednostek systemu oświaty w związku                         

z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVIV-19 zawarto w Statucie 

Szkoły. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Załącznik nr 1  

DEKLARACJA RODZICA 

 

Ja niżej podpisany/a: ........................................................          .................................................. 

                                       (imię i nazwisko matki)                                      (imię i nazwisko ojca) 
 

…………………………………………………………………………..……………................         
(adres, telefon kontaktowy) 

 

rodzic dziecka: …………………………………………………………………………… 
(imię i nazwisko dziecka) 

oświadczam, co następuje: 

1. Zostałem/am poinformowany/a o Procedurach funkcjonowania Szkoły Podstawowej                

w Częstkowie w czasie epidemii COVID-19 – od dnia 1 września 2020 r.                                     

i zapoznałem/łam się z nimi. 

2. Zobowiązuję się do przestrzegania ww. procedur, a przede wszystkim:  

1) przyprowadzania/posyłania do szkoły tylko i wyłącznie zdrowego dziecka,                                 

tj. bez kataru, kaszlu, podwyższonej temperatury ciała, biegunki, duszności, wysypki, bólu 

mięśni, bólu gardła, utraty smaku czy węchu oraz innych objawów chorobowych; 

2) natychmiastowego odebrania dziecka z placówki w razie wystąpienia jakichkolwiek 

oznak chorobowych, które wystąpiły w czasie pobytu w placówce. 

3. Przyjmuję do wiadomości i wyrażam zgodę na to, iż w chwili widocznych oznak choroby  

u mojego dziecka, a także jeżeli kontrolne sprawdzenie temperatury ciała wykaże wartość 

38°C lub wyżej, w drodze jednostronnej decyzji dziecko nie zostanie w danym dniu 

przyjęte do placówki i będzie mogło do niej wrócić po ustaniu wszelkich objawów 

chorobowych. 

4. Wyrażam zgodę na kontrolne pomiary temperatury ciała mojego dziecka                              

przez pracowników placówki z użyciem bezdotykowego termometru.  

5. Przyjmuję do wiadomości, że placówka zaleca, aby regularnie monitorować temperaturę 

ciała i dokonywać jej sprawdzenia co najmniej dwa razy dziennie oraz w razie 

zaobserwowania u dziecka niepokojących objawów zdrowotnych.  

6. Zobowiązuję się do poinformowania dyrektora placówki o wszelkich zmianach w sytuacji 

zdrowotnej odnośnie wirusa Covid-19 w moim najbliższym otoczeniu. 

 

.......................................                                                           ...............................................         
miejscowość, data                                                                                              podpis matki 
.......................................                                                           ............................................... 
miejscowość, data                                                                                              podpis ojca 



Załącznik nr 2 

 

KARTA MONITOROWANIA CODZIENNYCH CZYNNOŚCI PORZĄDKOWYCH              

ORAZ DEZYNFEKCJI POMIESZCZEŃ I SPRZĘTU  

W SZKOLE PODSTAWOWEJ W CZĘSTKOWIE 

 

 

……………………………………… 
(Data) 

 

Czystość sal, dezynfekcja 

mebli  i  sprzętu, w tym 

powierzchni płaskich - blatów 

(wskazać numery sal) 

 

 

Pomieszczenia higieniczno-

sanitarne 

 

Ciągi komunikacyjne 

 

Dezynfekcja powierzchni 

dotykowych (poręczy, 

klamek, włączników)  

 

 

nr 

sali 

 

 

godzina 

 

czytelny 

podpis 

 

pomieszczenie 

 

godzina 

 

czytelny 

podpis 

 

miejsce 

 

godzina 

  

czytelny 

podpis 

 

godzina 

 

czytelny podpis 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      


